
Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete – Koipe
kontra OHIM – Aceites del Sur (La Española)

(T-363/04. sz. ügy) (1)

(„Közösségi védjegy – A »La Española« közösségi ábrás
védjegy bejelentése – A »Carbonell« nemzeti ábrás és közösségi
védjegyek jogosultjának felszólalása – Felszólalás elutasítása –

Domináns elemek – Hasonlóság – Összetéveszthetőség –

Megváltoztatási jogkör”)

(2007/C 247/43)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: Koipe Corporación, SL (San Sebastián, Spanyolország)
(képviselő: M. Fernández de Béthencour ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és forma-
tervezési minták) (képviselő: J. García Murillo meghatalmazott)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban, beavatkozó az Első-
fokú Bíróság előtti eljárásban: Aceites del Sur, SA (Sevilla, Spanyol-
ország) (képviselők: C.L. Fernández-Palacios és R. Jiménez Díaz
ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának (az R 1109 2000-4.
sz. ügyben) a Koipe Corporación, SL és az Aceites del Sur, SA
közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2004. május 11-én
hozott határozata ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal
(védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési
tanácsának 2004. május 11-i (R 1109/2000-4. sz. ügy) határo-
zatát megváltoztatja úgy, hogy a felperes által a fellebbezési tanács
előtt benyújtott fellebbezés megalapozott, és ebből következően a
felszólalásnak helyt kell adni.

2) Az Elsőfokú Bíróság az OHIM-ot és a beavatkozót kötelezi a költ-
ségek viselésére.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete –

Bizottság kontra Trends

(T-448/04. sz. ügy) (1)

(Választottbírósági kikötés – Negyedik kutatási, technológia-
fejlesztési, valamint demonstrációs keretprogram – A közér-
dekű távközléstechnikai alkalmazások területéhez tartozó
projektekre vonatkozó szerződések – Igazolás hiánya és a szer-
ződés rendelkezéseinek való meg nem felelés a bejelentett
kiadások egy része tekintetében – A kifizetett összegek vissza-

fizetése)

(2007/C 247/44)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Patakia, meghatalmazott, segítője de M. Bra, K. Kapoutzidou
és S. Chatzigiannis, később K. Kapoutzidou és S. Chatzigiannis,
avocats)

Alperes: Transport Environment Development Systems (Trends)
(Athén, Görögország) (képviselők: V. Christianos és V. Vlassi,
avocats)

Az ügy tárgya

A Bizottság EK 238 cikk szerinti választottbírósági kikötésen
alapuló kérelme, amely arra irányul, hogy az Elsőfokú Bíróság
kötelezze a Trends-et a Bizottság részére a szerződésben megha-
tározott kamatlábbal vagy másodlagosan, késedelmi kamattal
növelt 48 046 EUR visszatérítésére

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a közbenső kérelmet elutasítja.

2) Kötelezi az Transport Environment Development Systems-et
(Trends), hogy fizessen a Bizottságnak 48 046 EUR-t és annak az
1991. január 1-jétől a tartozás teljes kiegyenlítéséig évi 5,5 %-os
késedelmi kamattal számított kamatait

3) A Trends-et kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 184., 2003.8.2. (korábban a C-248/03. sz. ügy).
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